
4 Architectuur Lokaal  #59

Lokaal Mondiaal

De naam zegt het al: Millennium Park in Chicago
moest in het jaar 2000 open gaan, maar pas in
2004 kon burgemeester Daley het lint feestelijk
doorknippen. Dat kwam niet doordat er te weinig
geld was voor het park, nee, er waren eerder te
veel gulle sponsors die graag wilden meedoen met
dit paradepaard van groene openbare ruimte in het
hart van Chicago. Het park moest twee functies
vervullen: de binnenstad weer met Lake Michigan
verbinden door een in onbruik geraakte spoor-
emplacement te overkappen, en die overkapping
moest een groene plek voor iedereen worden.
Millennium Park is een fascinerende case study in
het elkaar wederzijds versterken van de publieke
en de private sector.

Het was het wachten waard: het park heeft de
stoutste verwachtingen overtroffen. Drommen
mensen trekken erheen, zowel toeristen als inwoners
van de stad. Om de gratis concerten bij te wonen
bij het wufte openluchtpodium van Frank Gehry,
om van de uitzicht op de stad te genieten, om in het
gras te liggen, om met de kinderen te wandelen, om
op de stoep tegen Bush te protesteren, om naar de
kunstwerken te kijken en vooral naar elkaar. 

Anish Kapoor heeft er zijn enorme stalen hoog-
glans jellybean neergezet, officieel Cloudgate
geheten, die de mensen en de gebouwen in de
omgeving als een lachspiegel vervormt. Van het
kunstwerk van de Catalaan Jaume Plensa gaat een
heel andere betovering uit: in twee glazen torens
die door een ondiepe reflectievijver worden 
verbonden projecteert hij, reusachtig uitvergroot en
in slow motion afgedraaid, de gefilmde gezichten
van duizend anonieme Chicagoans. Ze kijken je
aan, glimlachen en spuwen tenslotte een waterstraal
in de vijver. 

Het succes van het park straalt ook af op de
omgeving. Het eerbiedwaardige Art Institute heeft
de uitbreiding door Renzo Piano aangepast om
erop aan te kunnen sluiten. De huizenprijzen in
de omgeving zijn flink gestegen en de torens met
koopappartementen schieten uit de grond.
Millennium Park is een succes omdat het een
groene verademing in de stenige stad is, zonder
commerciële drijfveer. Het is een bij uitstek 
democratische stedelijke ruimte – een zeldzame
combinatie van gratis en upscale. Het is ook van
de weinige plekken in de stad waar je niets van
segregatie merkt. Het publieke en het private geld
dienen hier samen één en hetzelfde belang.

Millennium Park
Markt en overheid creëren samen een groene oase

Tracy Metz

Tracy Metz heeft in 2007 een LOEB Fellowship
aan Harvard University’s Design School, waar ze
zich verdiept in het fenomeen ‘down town’. 
Dit jaar bericht zij vanuit Amerika over ontwerp,
opdrachtgeverschap en de stad.

Beeld van Mark di Suvero op een gesponsorde 
buitenexpositieruimte in Millennium Park

Een van de duizend inwoners van Chicago die Jaume
Plensa heeft gefilmd voor zijn kunstwerk in
Millennium Park

De 'jellybean' van Anish Kapoor

Frank Gehry heeft behalve het muziekpodium ook een 
mooie slingerende brug voor het park ontworpen

Het muziekpodium van Frank Gehry; in het 
buizenstelsel is het geluidssysteem verwerkt.

De 'jellybean' van Anish Kapoor


